Oferta administratiu/va EPEL
L’EPEL Cugat.cat està cercant un administratiu/va amb coneixements en
recursos humans i comptabilitat per a la seva oficina de Sant Cugat.
Requisits candidat/a:
-

Formació Professional de Grau Superior en Administració i Finances o
Assistència a la Direcció
Experiència mínima 1 any
Nivell alt de paquet Office i Outlook
Persona amb habilitats comunicatives orals i escrites, resolutiva,
organitzada, responsable, i amb capacitat de treball en equip.
Possibilitat d’incorporació immediata

Funcions
-

Assistència a la Direcció
Organització i gestió de l’agenda de la Direcció
Suport en la gestió administrativa del personal (control horari, control i
gestió de les petites despeses, etc...)
Tasques bàsiques d’administració de les àrees comercial, financera,
comptable i fiscal.
Suport en la gestió comptable a l’àrea de Finances
Gestió documental de classificació, registre i arxiu en suport
convencional i informàtic
Gestió de l’organització d’esdeveniments, reunions i altres actes
corporatius, seguint les normes i protocols preestablerts
Desenvolupar tasques de relacions públiques i atenció a clients,
convidats, proveïdors, etc,...
Elaboració de documents i comunicacions per a la Direcció i altres àrees

S’ofereix
-

Jornada a temps complert
Horari de dilluns a divendres (orientatiu de 9:00h a 18:00h. Flexible)
Contracte temporal de 6 mesos
Sou 20.000€ - 22.000€
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Procés de selecció
1.- Les persones interessades en concórrer hauran d’enviar el seu Currículum
Vitae a l’adreça de correu electrònic recursos.humans@cugat.cat
Per poder ser incorporat dins del procés de selecció, el currículum haurà de
descriure de forma clara i concisa la formació del candidat/a i aquella
experiència anterior que estigui relacionada amb l’oferta, incloent una mínima
explicació descriptiva de les tasques que es desenvolupaven a cadascuna
d’elles. En el cas de ser seleccionat per a l’entrevista, s’haurà d’aportar el dia
de la crida, necessàriament, l’Informe de Vida Laboral de la Seguretat Social.
2.- La data límit per a la presentació dels Currículums serà el proper 30 de
maig de 2019 a les 23:59 hores.
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